DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2012.(XI.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a
tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 5/2011.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés c) pontjában
valamint a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 46.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók
által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 15/2011.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:
2.§
Az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben
a jogszabályban meghatározottakon kívül további ingyenes szolgáltatás : az
intézmény pedagógiai programjában szereplő szolgáltatások, az intézményen
kívülre szervezett kiránduláson, tanulmányúton a tanulók felügyelete.

2.§
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók
által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 15/2011.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:
3.§
Térítésidíj fizetési kötelezettség
(1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a jogszabály
részletezi.
1

(2) A térítési díj
tanévkezdéskor
hányadának

mértéke tanévenként a szakmai feladatra- a
számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó

a) zeneművészeti ág esetén tizennyolc éven aluli tanulóknál
7%-a,
b) zeneművészeti ág esetén tizennyolc éven felüli, de
huszonkettő éven aluli tanulóknál 15 %-a,
c) egyéb művészeti ág esetén tizennyolc éven aluli tanulóknál
20 %-a,
d) egyéb művészeti ág esetén tizennyolc éven felüli, de
huszonkettő éven aluli tanulóknál 40 %-a,
e) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi
követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második
alkalommal történő megismétlése az általános és
középfokú iskolában tizennyolc éven aluli tanulóknál 10 %,
tizennyolc éven felüli tanulóknál 20 %
f) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói
jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az
adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az
érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen
érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló
vizsgája,
ha
az
érettségi
vizsgára
jelentkező
a
vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be
jelentkezési lapját a középszintű érettségi vizsgáért az
adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 15%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített
összeget kell megfizetni
A térítési díj minimum mértékére vonatkozó számítást az intézmény
belső szabályzatában köteles rögzíteni
3.§
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók
által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 15/2011.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet 4. §. (1)-(4) bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
4.§
Tandíjfizetési kötelezettség
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(1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
tandíjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a jogszabály
részletezi.
(2) A fizetendő tandíj mértéke a szakmai feladatra – tanévkezdéskor
számított- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának zeneművészeti
ág esetén : 30 %
(3) A fizetendő tandíj mértéke a szakmai feladatra – tanévkezdéskor
számított- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának egyéb művészeti
ág esetén: 100%
(4) A fizetendő tandíj mértéke a szakmai feladatra – tanévkezdéskor
számított- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának középfokú
iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az
évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése
esetén: 40%
4.§
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók
által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 15/2011.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész
lép:
5.§
Díjfizetési kedvezmények, mentességek
(11)

Nem kell térítési díjat és tandíjat fizetni zeneművészeti ág és
egyéb művészeti ág esetén
a)

a köznevelési törvényben megfogalmazottak részére

b)

átmeneti nevelt és tartós nevelt gyermek és utógondozói
ellátásban részesülőnek

c)

aki országos egyéni versenyen 1-5. helyezést ér el,

d)

3 vagy több gyermekes család gyermekének.

5.§
A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók
által fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 15/2011.(VIII.31.)
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önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész
lép:

6.§
A befizetés módja
(5) A díjfizetésre vonatkozó részletes szabályokat az intézményvezető a
jogszabályok és e rendelet figyelembe vételével az intézmény Szervezet és
Működési Szabályzatában köteles szabályozni.
6.§
(1) A térítési díjaknál és a tandíjaknál a kerekítés általános szabályai szerint
száz forintra kell megállapítani a fizetendő díjakat.
7.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait első alkalommal a 2012/2013. tanítási évben új
tanulói jogviszonyt létesítő tanulók esetében kell alkalmazni a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel
(3) E rendelet szabályait a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a
végrehajtásról rendelkező kormányrendelet hatályba lépése előtt
létesített tanulói jogviszonyok tekintetében is alkalmazni kell, ha a
tanuló számára az új rendelkezés kedvezőbb fizetési feltételt teremt.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2012. november 29. napján kihirdettem.
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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A 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
1 melléklete

2011/2012 tanév és 2012/2013 tanév térítési díjai és tandíjai
1. melléklet
Megnevezés
2011/2012
2012/2013 régi jogviszony 2012/2013 új jogviszony
Térítési díj
mérték alap
összeg
mérték alap
összeg mérték alap
összeg
zeneművészeti ág 18 év alatti
9%
143970
12957
9% 173043 15573
7%
173043 12113
zeneművészeti ág 18-22 éves
15%
143970
21596
15% 173043 25956
15%
173043 25956
egyéb művészeti ág 18 év alatti
20%
17761 3552, de min. 8460
20% 31940
6388
20%
31940
6388
egyéb művészeti ág 18-22 éves
40%
17761 7104, de min. 8460
40% 31940 12776
40%
31940 12776
felnőtt oktatás 11-12 évf.
25%
36625
9156
25% 68689 17172
Gimi évismétlés 11-12 második
30%
302120
90636
30% 325848 97754
Szakközép. évismétlés 11-12 második
30%
192170
57651
30% 217505 65252
Felnőtt oktatásévismétlés 11-12 második
30%
36625
10987
30% 68689 20607
általános iskola évismétlés második 5-8 évf. nem
tanköteles 18 év alatti
Gimi évismétlés nem tanköteles második ismétlés
18 év alatti

10%

325848

32585

Szakközép évismétlés nem tanköteles második
ismétlés 18 év alatti

10%

217505

21751

Felnőttk. évismétlés nem tanköteles második
ismétlés 18 év alatti

10%

68689

6869

20%

325848

65170

20%

217505

43501

20%

68689

13738

15%

93000

14000

30%
100%

173043
31940

51913
31940

Gimi évismétlés nem tanköteles második ismétlés
18 év feletti
Szakközép évismétlés nem tanköteles második
ismétlés 18 év feletti
Felnőttk. évismétlés nem tanköteles második
ismétlés 18 év feletti
érettségi vizsgadíj jogviszony megszűnése után /
tárgyanként/
Tandíj
érettségi vizsgadíj jogviszonnyal rendelkező,
felnőttokjtatás/ tárgyanként/
zeneművészeti ág 22 évnél több
egyéb művészeti ág 22 évnél több

30%
100%

173043
17761

43191
17761

30%
100%

harmadik évismétlés 12-12. évfolyam Gimi

40%

302120

120848

40%

325848

130339

40%

325848

130339

harmadik évismétlés 12-12. évfolyam szakközép

40%

192170

76868

40%

217505

78002

40%

217505

78002

2000/ vizsga

5

2000/
vizsga
173043 51913
31940 31940

A 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
2 melléklete

KEDVEZMÉNYEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS
Megnevezés

2. melléklet
2011/2012
kedvezmény
mérték

fizetendő
összeg

2012/2013 régi jogviszony
kedvezmény
fizetendő
mérték
összeg

TÉRÍTÉSI DÍJ
zeneművészeti ág 18 év alatti
jeles tan eredmény
20%
10366
20%
jó tanulmányi eredmény
10%
11661
10%
zeneművészeti ág 18-22 éves
jeles tan eredmény
50%
10978
50%
jó tanulmányi eredmény
40%
13174
40%
egyéb művészeti ág 18 év alatti
jeles tan eredmény
5%
8037
5%
egyéb művészeti ág 18-22 éves
jeles tan eredmény
5%
8037
5%
Gimnáziumnál és szakközépisk. Oktatásnál kedvezmény 5%, de csak a jeles tanulmányi eredményhez
TANDÍJ
Zeneművészeti ágnál és egyéb művészeti ágnál jeles tanulmányi eredménynél 5% a kedvezmény
Évismétlőknél gimi, szakközép jeles tanulmányi eredménynél 10% kedvezmény
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2012/2013 új jogviszony
kedvezmény
fizetendő
mérték
összeg

12458
14016

20%
10%

9690
10902

12978
15574

50%
40%

12978
15574

6069

5%

6069

12137

5%

12137

A 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
3 melléklete

3. melléklet
Szakmai feladatra számított folyó kiadások

Szakmai feladat
Alapfokú művészetoktatás

Létszám 2011.
10.01.

Létszám
2012. 10.01.

Átlag
létszám

Kiadaás e egy tanulóra jutó folyó
Ft-ban
kiadás forintban

91

90

91

15747

173043

Művészetoktatás egyéb

502

500

501

16002

31940

Gimnáziumi oktatás

273

259

268

87354

325848

Szakközépiskolai oktatás

94

98

95

20663

217505

Felnőttképzés /esti/

56

24

45

3091

68689
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INDOKOLÁS
Önkormányzati Képviselő-testülethez –

A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók által fizetendő
térítési díjról és tandíjról szóló rendelet felülvizsgálatára
Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek (a továbbiakban: Közokt. tv.) a térítési
díj és a tandíj mértékéről rendelkező 117. §-át a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. szeptember
1-jével.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) III. fejezete rendelkezik a köznevelési
intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési
feladatokról.
A Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésének b) pontja térítési díj ellenében igénybe vehető
szolgáltatások között határozza meg az alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai
foglalkozást a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti
egy meghallgatást és egy művészi előadást, valamint e szolgáltatások körében az iskola
létesítményeinek, felszereléseinek használatát, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok
alatti vizsgát.
A Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az önkormányzat által fenntartott
köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai
feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának tizenöt–negyven százaléka
a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de
huszonkettő éven aluli tanulóknál. A (3) bekezdés szerint a térítési díjat – a fenntartó által
meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy
tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó
határértéknél.
A Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésének a) pontja tandíj megfizetése mellett igénybe
vehető szolgáltatások között határozza meg az alapfokú művészetoktatásban a heti hat
tanórát meghaladó tanórai foglalkozást, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az
évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlését, továbbá minden tanórai
foglalkozást annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali
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rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonegyedik életévét betöltötte.
A (2) bekezdés szerint a tandíj mértéke – a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a
külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével – tanévenként nem
haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete
alapján csökkenthető.
A Korm. rendelet 36. § (4) bekezdése alapján a fenntartó határozhatja meg azokat a
szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben
meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről,
a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről
és a befizetés módjáról.
A Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése értelmében a III. Fejezetet a 2012/2013. nevelési évtől,
tanévtől kell alkalmazni azzal, hogy a fenntartó köteles a díjfizetéssel kapcsolatos fenntartói
és intézményi dokumentációkat felülvizsgálni és e rendeletnek megfelelően módosítani,
egyúttal a fizetési kötelezettségről az érintetteket értesíteni.
Nem került szabályozásra a tizennyolc év alatti tanulók térítési díjainak összege.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közoktatásért felelős helyettes államtitkára közleményt
bocsátott ki (az előterjesztés 1. számú melléklete), mely szerint a Közokt. tv. 117. § (1)
bekezdés b) pontja szerint a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának 5-20 %-a a 6-18. éves tanulók esetében a térítési díj összege, így analóg
kiterjesztéssel élve, a Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontjában leírtakat lehet
alkalmazni a Korm. rendelet hatályba lépését követően létrejött tanulói jogviszonyok
tanulóinak díjfizetése tekintetében. A közleményben az is kifejtésre került, hogy
amennyiben a tanuló a Közokt. tv. 114. § (2) bekezdése alapján sajátos nevelési igényű és a
második vagy további szakképzés megszerzésére irányuló tanulói jogviszonyát a Korm.
rendelet hatályba lépése előtt létesítette, úgy a 2012/2013-as tanévben tőle tandíj nem kérhető.
A közlemény szerint a Korm. rendelet III. fejezetében leírtakat az újonnan létesített tanulói
jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni. Az új rendelet szabályait a Korm. rendelet
hatályba lépése előtt létesített tanulói jogviszonyok tekintetében akkor lehet alkalmazni, ha a
tanuló számára az új rendelkezés kedvezőbb fizetési feltételt teremt.
A fentiek alapján tehát a térítési díjak összege tanévenként, a tanévkezdéskor:
•a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának tizenöt–
negyven százaléka a tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,
•a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának öt–húsz
százaléka a tizennyolc éven aluli tanulóknál.
A térítési díj alapjának megállapítására, valamint a tandíj mértékének megállapítására
vonatkozó szabályok nem változtak.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 16. § (3)
bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a
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hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos,
továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
Az Nkt. ezen rendelkezése szerint a fenti tanulóktól sem térítési díj, sem pedig tandíj nem
szedhető, s mint magasabb szintű jogszabályi rendelkezés ezt a végrehajtás során
érvényesíteni kell.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés c) pontja alapján a fenntartó meghatározza a köznevelési
intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait,
a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit.
A rendeletben rögzítésre kerül, hogy a térítési és tandíjat száz forintra kell kerekíteni.
Az 1. melléklet a térítési díjak és tandíjak részletes kimutatását. a 2. melléklet a
kedvezményekkel csökkentett díjakat tartalmazza, a 3. melléklet a szakmai feladatra számított
kiadásokat tartalmazza.
2012/2013. tanévtől a zene és egyéb művészetoktatásnál a térítési díjnál nincs a központi
költségvetésből biztosított támogatás 10 és 20%-a minimumként meghatározva.
Kérem szíveskedjenek az előterjesztésben és a rendelet-tervezetben foglaltakat megtárgyalni
és elfogadni.
Demecser, 2012. október 24.

Kiss Gyula sk.
polgármester
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Az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. társadalmi hatás: közvetlen társadalmi hatás nem realizálható.
2. gazdasági hatás: nem realizálható.
3. költségvetési hatás: a térítési díjakra vonatkozó szabályokat abban az esetben
kell alkalmazni, ha a tanuló számára az új rendelkezés kedvezőbb fizetési
feltételeket teremt. A tanulók beiratkozása a Korm. rendelet hatályba lépése előtt
már megtörtént. A rendelet-tervezet, amennyiben a már beiratkozott tanulók
számára hátrányos rendelkezést tartalmaz (többlet fizetési kötelezettséget), így
azt az ő esetükben nem, csak a Korm. rendelet hatályba lépését követően
létrejött új tanulói jogviszonyt létesítő tanulók díjfizetésére kell alkalmazni.
Az új rendelet szabályait az Nkt- vhr. hatályba lépése előtt létesített tanulói
jogviszonyok tekintetében akkor lehet alkalmazni, ha az a tanuló számára az új
rendelkezés kedvezőbb fizetési feltételt teremt.
4. környezeti és egészségi következmény: nem realizálható
5. adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem realizálható növekedés.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A Korm. rendelet 46. §-a kötelezi az önkormányzatokat a Korm. rendelet 34. § 36. § -aival történő egyezőség érdekében az önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára, illetve a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő
módosítására.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
nem releváns.
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